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Peter Steude

Från:
Sklckat:
Tilt:
Årnne:
Bif«rgade filer:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

H*i Peteri

emelie"eriksson@fmv.se fer registrator.suppori.Trv@frnv.se
den 14 mars 2018 08:07
Peter Steude

Fö{ upp
Har meddelandeflagga

Här kommer det mer handlingar och information från arkiv.

Med vånlig hälsning

Emelie Eriksson
Segi3trato.
Myndighets6emensåmmå uppgiflar. MgU

FMV - F(i$rarets mäterielverk
Swedish Defemc Materhl Mminirtratbn
3t-115 88 §to.hholm, Sqeden
Tsl: +46 I 782 48 54 Mobile: + 45 70 982 48 54

t.r*ail: enelie.eri*ssoo@fnw.se
Web: *w!v.fmv.*

Från: \Uoller Fdin, Maja tu'IAWOL

Skickat: den 13 mars 201"8 15:36
Till: Trv registratc r suppo rt < registratsr. §u ppo rt.Trv @fnrv.se>
Ämne: 5V: Förfrågan ang pe'-qonalhandlingar f rån

Hej tmeliel

Jag har ånnu inte hittat några fler personalhandlingar kring personen i fråga. Dåremat har lag hittat lite andra saker
som jag tror kan vära av intresse.

L}etverkar5D,-T]åttre!.sol.]er]arheiatle,,.J.Fork*.tnin8enI
förekomnrer namligen på personalhandlingarna. Jag har grönmarkerat för'kortrrir:gen i ce bifogade journalkorten ocn
tjanstgoring;kortet. Flera a'r l":andlirgarna rrdrssulom ordnaele rakom fcrsättsblad sorr cJet slirJfå

icetbifcgar1er]okumen:*fin,tsgrtinskartlarJkoplaavirtdexettille:lparir,
sornir-rn:hålIer.klassrfikatlonssystern.torkcrlnirtgarnaieJnkr-rrnenln:trrrhrrkstå'icrfnt;anr1e:f

Lå ngre i sa'lma parm

[)r.,tta er ,"-klas:iiikaliiin{,§yrte n'} verkar vara ,rårJerligt den hancjskrrvrra kommertaren hogst
upp i dokunrentet {det år lite svå* att se i den inskannade versicrren}. Klassifikationssystemet användes för att
klassificera handiingar, och på sida 1-2 i dokumentet finns k[assifikationsnun]rner för personalhandlingar. Jag har
grönmarkerat dessa. D* klassificerade pers*nalhandlingarna verkar finnas på Krigsarkivet i följande arkiv:

armdmateriel. I indexet
finns även

r att
jag csonr
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Arkivhildare:
Arkiv:
Serie r ffig-na och inkomn: skrivelser ordnadc efter kl.i>:ifikaticnssystem

Det är mycket möjligt att det fi*ns fler personalhandlingar för personen i fråga i det ark;vet. l*är är åven en länk till
arkivförteckningen i Natiolrell arkivdatabas I§AD]:

§ftersam jag är odker på under vilka år det bifogade klassifik*tionssystemet var gällande skulle jag rekommendera

att frågeställaren börjar med att titta i de klassifikationssyttem som finns på Krigsarkivet. Klassifikationssystemet är
förtecknat i föliande serie:

Arkivbildare:
ArkIv:
Serie:

Därernot står det i volymanmärkningen ått själva klasrlfikationssystem€t utgör en bilaga till förteckningen, så kanske

finns den på Krigs*rkivet i pappersformat tillsammans rned arkivförteckningen. För att hegära fram handlingarna ka*
han kontakta Krigsarkivet på reeistratot,kra@riksarkivst.sg

Vill du vidarebefsrdra informationen till Peter Steude? Han får gärna kontakta mig orn han har några frågor.

Vänliga hälsningar,
Maja Woller Edin
FMV - Försvarett sxatefl€lverk

Möbile: *46 76 607 04 6:
E riaii

Från : E riksss n, §nrelie emeri För Trv.registrator. su pport
§kiekat: den tr3 mar:2018 13:19

Till: Woller ådin, Maja MAWOL <maj$,Wolle:-edin@fmv.se>

Ämne: 5V: F6rfråga s a ng pe r§onal handlingar från Armetygförva I tn i nge n

Hej Majal

ilan ringde mig igår också och det var jag som kopplade honom till dig. 3ag hör med llR am dern kan hjälpa till

Vihörs.

Mvh

fmelie Iriksson
Regietråtat
MVndighettgcmsnta,nma uppqitte.. MBU

FMV - Forsvarets matorielverk
5r*edtrh Oefence Måteriel Admini§tralion
SE'115 88 Stotkhoim. Sweden

Tel: +46 I ?82 48 54 Mobil€: + 46 70 9å2 48 94

§ nuil: etlellg.eIb:glr@f mv.le
Web: g_wwifmv,gg
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Från: Woller Edin, Maja MAW0L
§kickat: den 13 mars lUls LU:O?

Till: Registratsr fMV <reqistrator@f$v.se>

Ämne : V§ : Förfråga n a ng personalhandlinga r frå n Armåtygförvaltningen

Hej!

Iag blev uppringd av PetEr Steude från Folisen, ssm undrade om det finns mer information att ge i hans förfrågan
som inkom ijanuarl {se ursprunglig förfrågan nedan}. Jag tånkte leta i arkivet en gång till och se om det finns någon
mer infcrm*tion. Han undrade även om vi kan ko*takta HR för att se om de kan forklara vad förkortningarna på
personalhandl!nga rna betyder.

§fter:om det är en extern forfrågan vidarebefardrar jag den till er, :å att ni kan ta hand om utlämningen.

Vänliga hälsningar,
Maja Woller §din
Årkivsri*

FMV - FoEvarcts rnaterielve*
Swedish äefe$ae ijlateriel Ådmin,stration
§E 115 88Stockhclm, Swedea
Tel: +45 å 78? a0 0O Mabile: +46 76 §0? 04 52
E -må i l: maiå.l,!)llq,r.:s§ in@fgtlltq
Wei: wwr,v,frnv,ge

Från: Anru Petterssan {rlailta:Anna.?ettq"f.§§gnl*riksarkivet.set
§kiekat: den 1§ ianuari 1CI18 13:55
Till: Regrstrator FMV <fqg!ss§.!qr@lmyse>
Kopiar Woller Edin, Ma,a MAWOL
Ämne: Förfrågan ang personalhandlrngar från

Haj!

Krigsarkivet har fått en förfråga gällande perscnel rri har dock inte fått
levererat nåEr-: sådarra handlingar och enligt Ma.1a Wollei"Edin skail FVV har vissa personalhandlrngar från

nJagvidarere{ordradariornedanståelcieforfrågantllerochhoppasrlkanhjalpahnron.

Med vånlig hälsning
Arrra Pettcrsson
Arkviale

>>> "p€ter.steude@poli5en.5e" <pe&r.å1e.[de&pCI!1§a'1§§> 2§].8-01.-17 1.3:20 >>>

He.i,

Med anled*ing av pågående förunder:ökning avseende bratt önskar jag hjälp nled att kunna styåa, eller avfärda,
förekomrnande uppgifter på en per§ons anställning. (.lag har i karta ordalag talat med Thomas Heed Miskar om
den*a begärani

Personen frågar ro Engström STIG Folke Wiihelm.

-unclerr;cnorienf

t

Enligt uppgrfter sk.:ll Ingstro-n ha varit an:talld vid
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och inkomna skrivelser ordnade efter klassifikationssystern

Det är mycket mojlagt ätt det finns fler personalhandlingar för personen i fråga i elet *rkivöt. l"tär är även en länk till
a rkivförteckninge n i Nationell arkivdatabas {NAD}:

Eftersorn jag är osäker på under vilka år det bifogade klassifikationssystemet var gällande skulle jag rekornrnendera
att frågeställaren börjar med att titta i de klassifikationssysiern som finns på Krigsarkivet. Klassifikationssysternet år
förtecknat i föliande serie:

Däremol står det i volymanmär*ningen att sjålva kla;sifikationssystemet utgör en bilaga till foneekningen, så kanske
finns den på Krigsarkivet i pappersforrnat tillsarnmans med arkivförteckningen. För att begära fram handlingarna kan
han kontakta Krigsa rkivet på rF*istrator.k ra @riksarkivet.sg

Vill du vidarebefordra informationen till Peter §te*de? Han får gärna kontakta mig om han har några frågor.

Vånliga hälsningar,
Maja Woller tdin
fMV - Försvaråls materielverl
Mobile; 146 ?6 60? 04 6:
t mail: m?ia.weller:edin @-fmv.sg

Från: Iriksson, Imelie emeri För Tnv.reg,strator.suppcrt
Skickat: den 13 mars 2018 13:19

Till: Wolier tdin, Maja MAWOL <maia.rvoller'edin@fmv.se>
Ämne : SV. Förfrågan ång persor:alha ncllinga r irån Arrr etygforvaliningen

Itej Ma.ia!

Han ringde mig igårockså och det var jag som kopplade honcm tilldig. lag h§r med HR om dem kan hjälpa till

Vihörs.

Mvh

Emelie Eriksson
*egilratör
Myndigh*tsgerneniämrliä uppgifter. MgU

fMV * tortvarets måtefiekerk
Sr*edish Delence Mä t€riel Adminiltråtion
5t-115 8§ §torkholm, §wedcn
Tel: +46 I 782 48 54 Mobile: + a6 70 981 48 54
E mail: emelie.erikron@fltrra.:e
Web: wxw.fmy.ge



Från: Woller Edin, Maja MAWOL
§kickat: den 13 mars 2018 lzt:53
Till : Lönngren, Monica molo n <!n gn isa. lur rr rxfent6,fmv. Se>
tirnne: SV : Förkortningar pe rsona lha nd linga r

Hej!

Stort tack för hjålpenl Då vidarebefordrar jag informationen titl frågeställaren.

På iourn*lkorten används även förkortningarna M8, TC, §B och SBp i fältet högst upp till vänster, dår månaderna
visas {sida 2-4}. Vet du vad de förkortningarna står för?

Vänliga hälsningar.
Maja Woller §din
FMV - försvaretr matorielverå
Msbile: +46 76 607 04 6Z
E.mait: cåie.§ol§f:c!!!o_l8lmv.se

Från: Lönngren, Monicå malcn
§kickat: den 13 mars 2018 X.3:55

Till: Woller Edin, Maja MAWOI <$åia.wolfer-ed!n@ >

Åmne: §V: Förkortningar personalha ndlingar

Flej igen

§etta år de personalko* som anvåndes på den gamla tiden. lnnan allting lades in i datavärlden. På det "gröna"
kortet återfinns alla perscnuppgifter som arbetsgivaren behövde ha på individen, Löneplansplacerad, löneplan,
lÖnegrad, läneklass dår framgår det i vilket löneplan individen var inplacerad enl koilektivavtal och under vilken
pariod individen hade en viss lön. Dnr= diarienumrner på det beslut som gäller för löneinplaceringen. I kolum*er
kontraktsanstälid framgår det att

lv4an ser även att r det att individen [ärnnade anställningen

På journalkorten framgår samma sak rcm ovar. I rutan tjänstgöringsfdrhållande betyder s sjuk *eh L = serr':. På
kcrtet framgår ockå hur många semesterdagar måa har tagit ut varje månad.

Hilsningar

Monica

Från: Woller €din, Maja MAWOL
§kickat: den 13 mars 2018 13:30
Til l: Lönngren, M oniea rnolo n <mon icq. lon ngre{-Q ffnv.se>
ämce: Förkortningar persona lhandlingar

l-lej Monical

llär är de personalhandlingar jag h*r hittat hittalls som förfrågan gällde. Som du ser i*nehåller de många
fcirlortningar och koder. Frågeställaren är intresserad av att få veta så mycket sor:l möjligt om vad dessa betyder.

Tack så mycket för hjälpenl
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Peter Steude

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

emelie.eriksson@fmv.se för registrator.support.Trv@fmv.se
den 14 mars 2018 08:09
Peter Steude
VB: Förkortningar personalhandlingar

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Peterl

Längre ner i mailet ser du vad förkortningarna betyder

Med vänlig hälsning

Emelie Eriksson
Registrator
Myndighetsgemensamma uppgifter, MBU

FMV - Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 782 48 54 Mobile: + 46 70982 4854
E-mail: emelie.eriksson@fmv.se
Web: www.fmv.se

Från: Woller Edin, Maja MAWOL
Skickat: den 13 mars 2018 1.5:41

Til I : Trv. registrator.s u p po rt < registra to r.s u p po rt.Trv@fmv.se>
Ämne: VB: Förkortningar personalhand lingar

Hej igen Emelie,

Jag har fått svar från HR angående de förkortningar som finns itjänstgörings- och journalkorten, se nedan.

Vänliga hälsningar,
Maja Woller Edin
FMV - Försvarets materielverk
Mobile: +46 76 607 04 62

E-mail: maia.woller-edin@fmv.se

Från: Lönngren, Monica molon
Skickat: den 13 mars 2018 14:59
Till: Woller Edin, Maja MAWOL <maia.woller-edin (ofmv.se>
Ämne: SV: Förkortningar personalhandlingar

Hej

TC står för tjänstledig utan lön. SB kan vara särskild beredskap. För sådana dygn fick man extra betalt. SBp kan stå
för särskilt beredskapsplan. De två sista är jag väldigt osäker på.

Hälsningar

Monica



Jag önskar om möjligt uppgifter på cm Engström innehaft en sådan anställiling oeh iså fall vid uilken avdelning

nråtsvarande samt iförekommande fatl kopia på a*irerad personakt. Allinformation om EngstrÖm som går att

återfinna från hans eventsella tid oidlår av intresse"

Vld behov av aventuella kompletteringar eller andra frågor rönnde denna begåran vånligen kontal«ta undertecknad.

Tack på färhand!

lvled vånlig hälsning

**t*r *t**ri*
;1:;;;,*;'r tilt . llt..:: tt t

illrirr, . 111 lL-, ri' -r."1.:' 1 :",

lJ{:i)ri ii.la: i':;i t .3:.} {,1

Fohsrnynrligneten
Brx 1225S. 10226 §tmkh*lrn
*essk: Fclhe*rsgatan 3u §lcchh*:nt
Tel**rrr lill pttlis*n: t t4 14
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